Text výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace
dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Obci Vyskeř
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Adresa sídla: Vyskeř čp. 88, 512 64 Vyskeř
Osoba oprávněná za zadavatele jednat

Vlasta Špačková, předseda
Oldřich Loutchan, místopředseda
691 55 950
481 389 580/ 604 787 141
karlovice@craj.cz

IČ
Telefon
e-mail:

Čl. 1) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
V rámci plnění projektu: Obnova místních komunikací v Mikroregionu Český ráj
II. ETAPA je předmětem veřejné zakázky na stavební práce rekonstrukce veřejného osvětlení
v Obci Vyskeř, v místních částech Mladostov a Poddoubí.
Mladostov: Stávající vedení bude demontováno a na podpěrách ČEZ v trase
stávajícího vedení bude vystavěno nové vrchní vedení VO. Jako vodiče bude použito
závěsného kabelu.
Poddoubí: Stávající vedení bude demontováno a na podpěrách ČEZ v trase stávajícího
vedení bude vystavěno nové vrchní vedení VO. Jedná se o VO ve dvou místech:
a) na podpěrách ČEZ TS č. 512 až PB č. 11
b) PB č. 11, č. 14 až č. 18 – úsek na vlastních podpěrách (výměna stávajících
podpěrných bodů).
Po definitivním přepojení musí být na elektrické zařízení vydána výchozí revize bez závad dle
ČSN 332000-6-61.
Rozsah a specifikace technických podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a
v projektových dokumentacích, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka:

podlimitní

Stavební práce
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

CPV
45316100-6

Čl. 2) Lhůta pro podání nabídek
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:
Datum: 24. září 2009
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
Datum: 12. října 2009
hodina: 08,30
Čl. 3) Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
Nabídky budou podány v souladu s ustanovením § 69 zákona. Nabídky budou doručeny
v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče.
Nabídky budou podány na Obecní úřad Vyskeř, Vyskeř čp. 50, 512 64 Vyskeř do podatelny.
tel.č. 481 329211 fax: 481 329211
E-mail: vysker@craj.cz
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Čl. 4) Otevírání obálek s nabídkami
Termín otevírání obálek s nabídkami:
hodina: 09,00
Datum: 12. října 2009
Místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční na Obecním úřadě Vyskeř, Vyskeř čp. 50, 512 64 Vyskeř v
zasedací místnosti, 1. NP.
Přítomný zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.
Čl.5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62
Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů:
a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč čestným
prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační
předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona. Prohlášení doloží na závazném
formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace.
b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží:
− výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč
zapsán – doložit originály nebo úředně ověřenými kopiemi,
− doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci – doložit originály nebo úředně ověřenými kopiemi,
Pokud uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl
být v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidence zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v §
127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v §
134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího než
1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených
údajů. Tyto doklady budou doloženy v originálech nebo v úředně ověřených kopiích.
Požadavky na prokázání kvalifikace zveřejnil zadavatel veřejné zakázky v souladu se
zákonem způsobem obvyklým,tj. na úřední desce.
Vymezení požadavků zadavatele pro prokázání splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů.
Vymezení požadavků zadavatele pro prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.
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čl. 6) Zadávací dokumentace a podmínky poskytnutí zadávací dokumentace dle § 48
zákona
Zadavatel předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné podobě dodavateli ve
zjednodušeném podlimitním řízení do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
Místo předání zadávací dokumentace: Holín čp. 139, 506 01 Jičín.
Čas, ve kterém je možné zadávací dokumentaci odebrat, je nutné dohodnout předem
telefonicky.
Kontaktní osoba pro předání zadávací dokumentace: Jarmila Lásková Soldátová – poradce
svazku
mobil: 605 775 053
fax: 493 535043 E-mail: j.soldatova@worldonline.cz
Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace:
Na základě ustanovení § 48 odst. 4 zákona požaduje zadavatel veřejné zakázky úhradu
nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace:
- výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace: 700,- Kč
- poštovné bude účtováno na základě výše požadované Českou poštou.
Platební podmínky související s poskytnutím zadávací dokumentace:
- Úhrada nákladů za reprodukci bude provedena před osobním odebráním zadávací
dokumentace vložením hotovosti do pokladny svazku u kontaktní osoby pro předání zadávací
dokumentace.
Čl. 7 Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona
Základním kritériem hodnocení je: Nejnižší nabídková cena včetně DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.

Čl. 8) Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)
Délka zadávací lhůty: 60 dnů
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje
uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení
rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve
které zadavatel nesmí uzavřít dle zákona smlouvu.
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen„Úřad“), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po
nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li
správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém
případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu,
ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o
této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.
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Čl. 9) Různé
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zjednodušené podlimitní řízení do doby uzavření
smlouvy.
Ve Vyskři, 22. září 2009

Vlasta Špačková
předsedkyně svazku

vyvěšeno: 23. září 2009

sejmuto: ....................
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